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O Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo constituído em 1992, tem como missão: “Prestar, criar e desenvolver serviços na área social 

adequados às necessidades da comunidade, promovendo a solidariedade, a qualidade de vida e a dignidade humana”. 

 

Atualmente, o Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo é reconhecido como a única instituição na freguesia de Porto Salvo que apresenta 

respostas sociais à comunidade desde a infância à terceira idade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo o Rendimento Social de Inserção (RSI) uma das respostas sociais de combate à pobreza, a ação da equipa está focada no trabalho com indivíduos e 

famílias em situações socioeconómicas precárias, de risco, de vulnerabilidade ou exclusão social. Sendo o emprego uma das áreas prioritárias da nossa 

intervenção, a equipa aposta na promoção e adequação de estratégias para a integração sócio – profissional dos beneficiários.  

 

 RESPOSTAS SOCIAIS UTENTES ABRANGIDOS 

Creche e Jardim-de-Infância 72 

Centro de Atividades paraTempos Livres 47 

Centro de Convívio 25 

Centro de Dia 25 

Serviços de Apoio Domiciliário 27 

Serviços de Apoio à Família e a Comunidade  36 

Rendimento Social de Inserção 351 Famílias 

Banco Alimentar 69 Famílias 
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No corrente ano, com a pandemia do covid19 e novos desafios com esta relacionados, a equipa identificou a necessidade de reorganizar a dinâmica no âmbito 

do apoio na procura de emprego.  

 

Tem sido evidente uma necessidade cada vez maior da utilização das tecnologias para os processos de recrutamento, aumento massivo das entrevistas 

exclusivamente on-line e um acréscimo significativo na oferta formativa on-line pelo próprio IEFP.   

 

Assim, o desenvolvimento desta atividade visa proporcionar aos beneficiários de RSI o acesso a ferramentas e ao material tecnológico essencial para 

acompanhar as necessidades do mercado de trabalho. Deste modo, permitirá a utilização gratuita de computadores com câmara e microfone para realização 

de entrevistas de emprego; formação profissional on-line; procura de emprego e envio de candidaturas.  

 

Pretende-se potenciar uma integração no mercado de trabalho de forma ajustada onde os beneficiários não sejam prejudicados pela falta de recursos no 

acesso ao emprego.  

 

A equipa de RSI, não dispõe de meios logísticos que possam assegurar a realização deste projeto tendo em conta que os meios logísticos existentes se 

encontram obsoletos e em mau estado de conservação. 

 

É absolutamente fundamental para o sucesso deste plano que sejam adquiridos novos materiais informáticos, divisórias de escritório para criação de múltiplos 

espaços independentes procurando garantir a confidencialidade e a privacidade dos beneficiários/participantes. 

 

Com o objetivo de criar uma sala de computadores para uso dos beneficiários, é necessário que esteja equipada com pelo menos 6 computadores portáteis 

e respetivos ratos, 1 impressora, material de desgaste como papel e tinteiros, para que os seus utilizadores possam utilizar autonomamente as ferramentas 

informáticas/digitais para as técnicas de procura de emprego e apoio à cidadania (utilização do Portal das Finanças, Segurança Social, Portal da Saúde, entre 

outros).  

Pretende-se, essencialmente, que este espaço seja um local de referência para os beneficiários para a realização de múltiplas atividades de cariz profissional, 

informativo e formativo. 
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A. TÍTULO DO PROJETO: Orienta-te Aqui - Espaço Empregar 

B. OBJETIVOS: Gerais: 

- Potenciar a autonomia; 

- Treinar o desenvolvimento de competências sócio- profissionais dos beneficiários desempregados;  

-  Facultar meios logísticos para facilitar a integração profissional/formação; 

- Aumentar a escolaridade/formação; 

- Aumentar a empregabilidade.   

 
Específicos:  

- Acompanhar presencial e individualmente na procura de emprego (elaboração do CV e cartas de candidatura);   

- Supervisionar envio de candidaturas e processos de seleção;   

- Facultar meios materiais para realização de entrevistas online; 

- Promover o contacto com entidades/empresas; 

- Proporcionar condições para os formandos lecionarem cursos online; 

- Divulgar oportunidades formativas e ofertas de emprego; 

- Proporcionar acesso a pesquisa de ofertas de emprego online. 
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C. PÚBLICO- ALVO: Beneficiários de Rendimento Social de Inserção 

D. PARCERIAS LOCAIS - IEFP Cascais, Centros de Formação de Alcoitão, Lisboa (Alcântara e Belém) e Amadora  

- GIP Oeiras, GIP Caxias, GIP Barcarena e GIP Talaíde  

- Empresas de Trabalho Temporário  

- Entidades empregadoras locais  

- Empresas privadas  

E. DURAÇÃO E 

CALENDÁRIO PREVISTO: 

1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021 (projeto com continuidade) 

F. RECURSOS: Materiais:  

Telemóvel smartphone; 

Material de desgaste - papel de impressão, tinteiros, etc.; 

8 Computadores portáteis com câmara; 

8 Ratos; 

8 Auscultadores com Microfone; 

1 Impressora a cores; 

Divisórias / painéis acrílicos para colocar entre computadores  

Internet  

 

Humanos:  

Equipa RSI  

https://www.worten.pt/tv-video-e-som/som-portatil/auscultadores-e-auriculares/auscultadores-com-microfone
https://www.worten.pt/tv-video-e-som/som-portatil/auscultadores-e-auriculares/auscultadores-com-microfone
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H. ORÇAMENTO 

PREVISTO: 

Total Orçamento: 5 059, 12 € (orçamento retirado na Worten online) 

PC 499, 90 (portátil Asus) € x 8 

Rato 9, 99 € x 8  

Auscultadores 15€ x 8 

Impressora 250€ 

Divisórias 50€ x 4  

Material de desgaste 300€ 

Telemóvel 110€ 

 

I. AVALIAÇÃO: - Nº de beneficiários acompanhados;  

- Nº de entrevistas realizadas;  

- Nº de formandos a utilizar o espaço;  

- Registo de presenças/utilizações. 

 

 

 


